
 

 

UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VC 

 

Số:  206/TB-HĐTD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày  25  tháng 8 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức  

sự nghiệp năm 2020 (Vòng 2) 

 

Căn cứ Thông báo số 62/TB-UBND ngày 10/4/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện Tràng Định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; 

Thông báo số 130/TB-UBND ngày 24/8/2020 của UBND huyện Tràng Định về kết 

quả thi tuyển viên chức vòng 1 và dự kiến thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện 

dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện Tràng Định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND huyện 

Tràng Định về việc quy định hình thức thi, nội dung thi và thang điểm kỳ thi 

tuyển viên chức năm 2020, 
 
 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

NĂM 2020 THÔNG BÁO: 
 

1. Lịch thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020, vòng 2 - Thi viết môn 

nghiệp vụ chuyên ngành, cụ thể như sau: 

a) Địa điểm: Trường THCS thị trấn Thất Khê (thôn Nà Đin, xã Đại Đồng, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn); 

b) Thời gian: 01 buổi, 7 giờ 00 ngày 03/9/2020. 

2. Một số lưu ý đối với thí sinh: 

 - Khi đến dự thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ 

căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để 

xuất trình cho giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi. 

- Để phòng chống dịch Covid-19, đang diễn ra phức tạp đề nghị các thí 

sinh đến dự thi yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ 

khoảng cách tối thiểu theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo để các thí sinh tham dự thi tuyển 

được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- CT, PTC UBND huyện; (b/c) 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Các thí sinh tham dự kỳ thi; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, Hồ sơ TD. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 
 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lương Quốc Toản 
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